
A l’atenció de la Direcció de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, de la Conselleria de Salut i la

Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya:

Som un grup de famílies diverses de diferents localitats de Catalunya que hem parit a l’Hospital de Sant Joan de

Déu. Hem rebut els serveis i l’acompanyament del Centre de Naixements de l’Hospital.

Volem manifestar, en primer lloc, la nostra incredulitat i indignació davant la notícia del tancament del Centre

de Naixements de la que hem tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació; així com del Comunicat

de resposta de l’equip de llevadores que fins ara hi treballava.

El Centre de Naixements de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell és un centre pioner -el primer centre

públic de tot l’Estat gestionat i liderat per llevadores expertes en l’acompanyament a l’embaràs i el part- pel

qual hem passat moltíssimes famílies al llarg dels cinc anys que porta en funcionament. Per les famílies que

n’hem estat usuàries i signem aquesta Carta, el Centre de Naixements ha suposat:

(a) Accedir a un part respectat, sense violència obstètrica i en el que les gestants i les seves famílies

hem estat escoltades, assessorades i acompanyades en tot moment, independentment del tipus de

part que hem volgut o pogut tenir.

(b) Rebre un bon tracte, sense paternalisme, establint una relació sincera i de confiança entre les

llevadores i les famílies, al llarg de tot el procés (prepart i seguiment, part i postpart).

(c) Reconèixer a les gestants i les seves famílies com a subjectes de ple dret, amb capacitat de prendre

decisions que en el moment del part poden tenir gran transcendència sobre els nostres cossos,

sempre informades en tot moment dels protocols existents i de l’evidència científica per cada una de

les situacions viscudes.

(d) És cert que en alguns casos com a usuàries del Centre hem sigut testimonis de la falta de personal. En

tot moment la resposta de les llevadores ha estat des de la professionalitat garantint l’excel·lència

en l’acompanyament en unes condicions a vegades adverses.

En definitiva, l’accés al Centre de Naixements ens ha suposat poder accedir a una sèrie de serveis i a una

qualitat humana i professional en la seva prestació que estem convençudes que a de seguir estant a l’abast de

tothom com a servei públic.

No volem que l’experiència que hem viscut nosaltres amb l’atenció rebuda al Centre de Naixements es

converteixi en un privilegi que només aquelles famílies amb més recursos puguin obtenir de la sanitat

privada. Aquest servei no només s’ha de consolidar al Centre de Martorell, sinó també estendre dins el

sistema de salut pública.

Per tot això demanem:

1. La reobertura del Centre de Naixements.

2. La dotació dels recursos necessaris per tal de garantir que el Centre de Naixements pugui funcionar

a ple rendiment, amb una plantilla estable i suficient de llevadores que puguin treballar amb

autonomia i desenvolupar la seva tasca professional amb dignitat.

Finalment, ens posem a disposició de la Direcció de l’Hospital, i els Departaments de la Generalitat de

Catalunya competents per tal de poder contribuir a trobar una solució, compartint la nostra experiència com a

famílies usuàries del Centre de Naixements.


